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ویندوز یک رابط گرافیکی کاربر یا  ) Graphical User Intertace( Guiاست که کاربران را قادر می سازد با استفاده از یک وسیلۀ
اشاره گر مانند ماوس(برای انتخاب پنجره ها ،منوها و آیکن ها ) به مکان دلخواه خود در کامپیوتر بروند .در واقع با استفاده از ویندوز
دیگر نیازی نیست که کاربران برای کار با کامپیوتر خود ،یک زبان کامپیوتری را بیاموزند.

میز کار ویندوز صفحۀ اولیه ویندوز است که پس از روشن کردن کامپیوتر و بارگذاری سیستم عامل نمایش داده می شود.این صفحه
امکان دسترسی به تمام توابع ویندوز ،برنامه ها و اسناد را به شما می دهد.

آیکن ها تصاویر کوچکی بر روی  Desktopهستند که کاربر را به برنامه یا فایل ها ارتباط می دهند .برای فعال کردن یک آیکن باید
دوبار روی آن کلیک کنید(دَبِل کلیک) .آیکن هایی که روی  Desktopیک کامپیوتر ظاهر می شوند به نرم افزارهایی که روی آن
کامپیوتر بارگذاری شده اند بستگی دارند .تصویر آیکن  My Computerیا  This Pcرا در زیر مشاهده می کنید.

هر برنامه ای که شما اجرا می کنید ،در پنجرۀ مربوط به خود باز می شود.پنجره ها چهارگوش هایی بر روی صفحه نمایش هستند که
تمام بخش های مربوط را شامل می شوند .چندین پنجره را می توان به طور همزمان باز کرد .این کار شما را قادر می سازد تا به آسانی
در بین برنامه ها و اسناد باز خود جابجا شوید.

 Minimizeیا کوچک نمودن پنجره ،که بعد از این عمل پنجره
بستن پنجره
Close

بسته نمی شود تنها در نوار پایین  Desktopقرار می گیرد.
( )Maximizeیا ()Expand
به حداکثر رسانیدن اندازه یا گسترش پنجره
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اگر پنجره ای تمام صفحۀ  Desktopرا پر نکرده باشد .شما می توانید اندازه و موقعیت آن را تغییر دهید .به این روش که اشاره گر
ماوس را روی یکی از لبه های کادر پنجره ببرین تا شکل اشاره گر را به باال و پایین یا چپ یا راست(بسته به لبۀ انتخاب شده) تغییر دهد،
هنگامی که کلیک چپ را در این حالت بکشید ،اندازۀ پنجره تغییر می کند( .)Resizeهمچنین اگر اشاره گر ماوس را روی نوار عنوان
پنجره ببرید و کلیک چپ را نگه دارید و ماوس را حرکت دهید پنجره جابجا می شود(.)Move

به یک بار فشردن کلید ماوس(معموالً کلیک چپ)( )clickبر روی صفحۀ نمایش ،کلیک گفته می شود .در این حالت موردی که رویش
کلیک نموده اید انتخاب می شود(باز ( )Openنمی شود ) .اما اگر این کار را دو بار پشت سر هم و سریع انجام دهیم(دَبِل کلیک) مورد
فعال می شود(اجرا شده ویا برنامه باز می شود)(.)double click

پوشه ،همانطور که از نامش پیداست ،یک فضایی است که به صورت پیش فرض خالی و فاقد حجم است ،یعنی روی سیستم به نوبۀ خودش
فضایی از حافظه را اشغال نمی کند و تنها جهت ساماندهی به اطالعاتمان آن را ایجاد می نماییم .به طور مثال پوشه ایجاد نموده اید و
عالقمند هستید موزیک های خود را در آن قرار دهید و نام پوشه را موزیک من بگذارید یا هر اسم دلخواه دیگری.همچنین پوشه ای
ایجاد می نمایید برای منظم کردن و جای دادن عکس های مورد عالقۀ خود و اسم پوشه را به انتخاب خود می گذارید عکس های
سال . 1398شما حتی می توانید پوشه ای را در داخل پوشه ای دیگر ایجاد نمایید که ،به آن پوشه زیر پوشه گفته می شود.

به هر موزیک ،عکس و ...که داخل پوشه های خود قرار می دهید یک فایل گفته می شود.مثالً موزیک  F.Asraei – Shabe.mp3یک
فایل است(با پسوند . ).mp3فایل ها در انتهای نامشان همراه با پسوند هستند .هر پسوند نشان می دهد که جزء کدام دسته از فایل ها
است .در جدول زیر شما با برخی از پسوند های مهم ،آشنا می شوید .شناخت پسوند فایل ها به ما در جستجو فایلی که نمی دانیم در کدام
قسمت سیستم ذخیره است کمک می کند .فایل ها خروجی های برنامه های مختلف کامپیوتر هستند .مثالً در نرم افزارهای Microsoft
 Office 2019خروجی برنامۀ  Wordیک فایل است ،نامه های اداری که داخل  Wordتایپ می نمایید هر یک فایلی از خانوادۀ Word
 Microsoftهستند با پسوندِ ( .) .docxحجم فایل ها می تواند متفاوت باشد.بسته به کاربرد و گرافیک و ...هر فایل ،حجم آن نیز متفاوت
است .نام هر فایل به صورت اختیاری توسط کاربر قابل تغییر است اما پسوند فایل ها یک چیز معیّن است.
تفاوت عمدۀ  Folderو  Fileبا توجه به گفته های باال در این است که Folder ،برخالف  ،Fileبه نوبۀ خود دارای حجم ( )sizeو پسوند
معیّ ن نیست و تا وقتی فایلی در پوشه قرار ندهید حجم پوشۀ شما صفر است.
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در زیر به تعدادی از پسوند فایل ها اشاره و در مورد آنها توضیح داده شده است.

لیست پسوندهای متنی Text Files


پسوند  docو  docxفایل های مربوط بهMicrosoft Word



پسوند  rtfفایل های مربوط بهWordPAD



پسوند  txtفایل متنی ( ، )text Documentاجرا با نرم افزارهای متعددی نظیر  NotepadوNotepad ++

لیست پسوندهای داده Data Files


پسوند  ppsو  pptفایل های مربوط بهPowerPoint



پسوند  xmlفایل های داده غالبا مربوط به وب  ،زبان توسعه پذیر

لیست پسوندهای صوتی Audio Files


پسوند  m3uفایل لیست پخش یا آلبوم صوتی



پسوند  mp3فایل صوتی فشرده



پسوند  wavفایل صوتی



پسوند  wmaفایل صوتی منحصر به ویندوز مدیا

لیست پسوندهای ویدئویی Video Files


پسوند  aviفایل صوتی تصویری



پسوند  flvفایل ویدئویی مختص انیمیشن



پسوند  mp4فایل ویدئویی استانداردMPEG-4



پسوند  mpgفایل ویدئویی استانداردMPEG



پسوند  swfفایل ویدئویی فلش()Flash Player



پسوند  vobفایل ویدئویی مختص دستگاه های پخشDVD



پسوند  wmvفایل ویدئویی منحصر به ویندوز مدیا

لیست پسوندهای تصویری Image Files


پسوند  bmpفایل تصویری استانداردBitmap



پسوند  gifفایل تصویری غالبا متحرکGraphical Interchange Format



پسوند  jpgفایل تصویری متداول با استانداردJPEG



پسوند  pngفایل تصویری با امکان الیع شفافPortable Network Graphic



پسوند  psdفایل اسناد و پروژهAdobe Photoshop

لیست پسوندهای فشرده سازی شده Compressed Files
پسوند  rarآرشیو انحصاری نرم افزارWinRAR
پسوند  zipآرشیو استاندارد و متداول فشرده سازی
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فایل های موزیک موجود در
بخشِ  musicکامپیوتر
Mp3 File

ساختار درختی اصطالحی است که برای رسیدن به موردی دلخواه در کامپیوتر به کار برده می شود .مثالً در ساختار درختی زیر ،برای باز
کردن فایل متنی با نام "متن سرود" ،مسیرِ :

.docxمتن سرود This PC /Local Disk (D)/Riyazee/
را باید دنبال نمایید .در تصویر زیر ،می توانید این مسیر را ،مشاهده نمایید.

))My Computer = This PC

) Local Disk (Dو  Riyazeeچون پسوند ندارند به ترتیب یکی از آن ها،درایو Dکامپیوتر و دیگری ،پوشه ای ،به نام  Riyazeeهستند.
اما متن سرود برطبق پسوندش( ).docxیک فایل متنی است از خانوادۀ .Word
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همانطور که در تصاویر باال مشاهده می شود ،اکثر موارد داخلِ منو مشابه هم هستند .با کلیک چپ(انتخاب) ،روی گزینه ها عملی رخ می
دهد که در جدول زیر برای هر یک از آن ها را توضیح داده ایم (از موارد تکراری فاکتور گرفته ایم):
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 Openباز کردن
 Pin To Quick Accessمیخ کردن به مکان دسترسی سریع Quick Access
 Add To VLC Media Players Playlistاضافه نمودن به لیست نرم افزار  VLCبرای اجرا
 Play With VLC Media Playerدر نرم افزار  VLCاجرا شود
 Share Withاشتراک گذاری با (...مثالً در واتساپ یا ...اشتراک گذاشته شود)
 Restore Previous Versionsبازگردانی به ورژن (نسخه) قبلی
 Include In Libraryقرارگیری در بخش  Libraryکامپیوتر
 Pin To Startمیخ کردن به منو استارت(جهت دسترسی آسان)
" Add To "… .Rarفشرده نمودن حجمِ ...
… Compress And Emailفشرده نمودن حجمِ  ...و ایمیل کردن آن...
 Send Toفرستادن به ...
 Cutبریدن و چسباندن ( )Pasteبه قسمت دلخواه{از محل قبل حذف(کات)می شود}
 Copyکپی نمودن و چسباندن در قسمت دلخواه{در هر دو مکان وجود خواهد داشت}
 Pasteچسباندن(الصاق)
 Create Shortcutایجاد میانبر  Shortcutبرای ...
 Deleteحذف کردن(پاک کردن)
 Renameتغییر نامِ...
 Propertiesجزئیات و خصوصیات آن مورد ،از حجم،پسوند و ...در پنجره ای نمایش داده می شود
 Editویرایش فایل
 Newدر کلیک راست بر روی فایل ،فایل در پنجره ای جدید ،باز می شود
 Printچاپ می شود(پنجرۀ چاپ باز می شود)
… Open Withباز شود با برنامۀ ...
 Open File Locationمکان ) (Locationبرنامه باز شود
 Open New Windowبرنامه در پنجره ای جدید دوباره باز شود
 Run As Admistratorبرای نصب برنامه...
 Uninstallبرای حذف نصب برنامه...
 Viewتنظیمات نمای چیدمان(آیکن بزرگ یا کوچک یا )...مواردی که وجود دارند
 Sort Byمرتب کردن مواردی که وجود دارند(بر اساس نام ،نوع و)...
 Refreshبروزرسانی
 Undo Deleteبرگرداندن موردی که حذف شده
… Graphicsدربارۀ کارت گرافیک سیستم...
 Newدرکلیک راست روی میزکار ،پوشه ،میانبر یا فایل ،ایجاد می شود(.بسته به انتخاب)
 Display Settings / Personalizeگزینه های مربوط به تنظیمات ظاهری مثلِ انتخابِ تصویرِ پس زمینۀ میز کار
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نوار وظیفه ،Taskbarنواری افقی در پایین میزکار است که دارای تنظیماتی بر اساس سلیقۀ کاربر است .در سمت چپ نوار وظیفه دکمۀ
( Startشروع) قرار دارد.در این نوار همچنین دکمه هایی برای دسترسی به برنامه هایی که اغلب از آن استفاده می کنید( pin to
taskbarبرنامه ها میخ می شوند به نوار وظیفه ) و نیز دکمه هایی برای پنجرۀ برنامه هایی که باز کرده اید نمایش داده می شود و شما با
قرارگیری روی آن می توانید بین پنجره ها جابجا شوید .در سمت راست نوار وظیفه که به آن محدودۀ اطالع رسانی( Notification
 ) Areaگفته می شود ،آیکن های مربوط به برنامه های جاری و آیکن  Date & Time Settingدیده می شود ،که برای تنظیم زمان و
بروزرسانی زمان ،با کلیک بر آن وارد تنظیمات مربوط به زمان می شوید.
دکمۀ  Startدر گوشۀ سمت چپ نوار وظیفه قرار دارد .با کلیک چپ بر ،این دکمه ،به تمام برنامه های موجود در کامپیوتر دسترسی پیدا
می کنید)All Apps/All Programs (.
در کنار دکمۀ  ، Startیک دکمه به شکل ذرّه بین وجود دارد .به طورکلی ذرّه بین ،در سیستم های کامپیوتری ابزاری است برای جستجوی
مواردی که دنبال آن ها هستیم .این موارد شامل برنامه ،فایل و پوشه می باشد.برای این منظور کافیست ،با نوشتن نامشان در کادر
جستجو( )Searchآن مورد را یافت.مثالً برای یافتن برنامۀ  Notpadیا فایل "متن سرود" کافیست ابتدای نامشان را تایپ نمایید و یا
برای یافتن فایل ها در صورت عدم آگاهی از نام فایل (به هر دلیل) با تایپ ( ،پسوند آن  )*.آن را یافت .مثالً با تایپ  *.jpgدر کادر
جستجو ،تمام عکس هایی که در سیستم دارید و از محل آن خبر نداشتید ،را ،بیابید.

یافتن برنامۀ Notpad
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سطل آشغال( )Recycle Binکامپیوتر :مواردی که می شوند به اینجا منتقل می شوند و تا وقتی عمل پاک کردن سطل
آشغال( )Empty Recycle Binصورت نگیرد در اینجا می مانند و قابل بازگردانی( )Restoreهستند.

تنظیمات تاریخ و زمان
زبان سیستم
جستجو

اتصال شبکه

start

تنظیم صدا

روی این گزینه قرار بگیرید ،می توانید با ظاهرشدن
پنجره ها ،بین دو فایل از برنامه ای که باز است ،جابجا

برنامه هایی که ،کاربر

شوید()Switch Windows

اغلب از آن ها استفاده می
کند ،به نوار وظیفه Pin
شده()Pin To Taskbar

My computer
)(This PC
) )Task Viewویژگی چند
میز کار یا مالتی دسکتاپ

مرورگر فایل( )my computer
تنظیمات
دکمۀ خاموش ک ردن دارای گزینه های انتخابی است
{حالت استراحت(  /) Sleepخاموش کردن(  /) Shut Downبازگردانی( }) Restart
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نمای بازِ منوی استارت

()Start

نمای بازِ All apps
در منوی استارت

()Start
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همۀ کامپیوترها اندکی با یکدیگر تفاوت دارند.بنابراین مکان سوئیچ های روشن  /خاموش و سایر توابع آن ها نیز ممکن است فرق داشته
باشد.البته به محض آن که مکان آن ها را روی کامپیوتر خود پیدا کنید ،پروسۀ روشن کردن آن ها شبیه به هم است .گام اول برای روشن
کردن سیستم این ا ست که از اتصالِ مانیتور،کیس و تمام اجزاء به برق مطمئن شوید .دکمۀ  Powerرا روی کیس فشار دهید و همچنین
توجه داشته باشید که مانیتورتان نیز روشن است(دکمۀ  Powerمانیتور را هم فشار دهید تا روشن باشد) .بدین ترتیب سیستم روشن می
شود(.)Long on
هنگامی که کامپیوتر شما روشن می شود امکان دارد مستقیماً وارد صفحۀ میز کار ،نشود و قبل از ورود به جهت برقراری امنیت طوری
تنظیم شده باشد که برایش یک  usernameتعریف شده باشد .در اینصورت روی آیکن مربوط به  usernameکه نامش به صورت
دلخواه گذاشته شده (مثالً  Pro bookیا یک نام مثل "سعید") کلیک چپ نمایید .اگر رمزی تعبیه نشده باشد وارد میزکار می شوید امّا
اگر رمزی برای کاربر تعیین شده باشد ،در اینصورت با وارد نمودن رمز و فشار کلید  Enterوارد میزکار می شوید.

گذاشتن رمز جزء نکات امنیتی سیستم شخصی شما است و تمامی این تنظیمات به محض ورود به سیستم در قسمت Control Panel
بخش  User Accountsتوسط صاحب سیستم(کاربر) قابل تغییر است .همچنین تمام وسایل جانبی که به کامپیوتر اتصال دارند در بخش
 Control Panelدر قسمت  Device And Printerقابل سِت و تنظیم اند Control Panel .یکی از بخش های مهم در سیستم کامپیوتری
است که برای تنظیمات سیستم بسیار به این بخش مراجعه می شود .در تصویر زیر قسمت های مختلفِ بخشِ  Control Panelرا مشاهده
می کنید که هر یک مربوط به تنظیماتِ قسمتی از کامپیوتر می باشد.
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تنظیم نمای :Control Panelدر اینجا گزینه ای
انتخاب شده و آیکن ها بزرگ نمایش داده می شود

قسمت  Systemدر بخش  : Control Panelدر اینجا تمام خصوصیات سیستم اعم از نام سیستم ،میزان  ،RAMنوع ویندوزی که
نصب است و ...قابل مشاهده است .در واقع با کلیک چپ روی گزینۀ  ،Systemپنجرۀ خصوصیات سیستم باز می شود.
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